
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 12.12.2018 
Tidspunkt: 10:15 – møtet avsluttet kl 18:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Peder André Amundsen MEDL KRF 
Trygve Paulsen MEDL KRF 
Åshild Hansen MEDL AP 
Vidar Brox-Antonsen MEDL SP 
Rolf Egil Larsen MEDL SP 
Arne Nilssen MEDL FRP 
Reidar Mæland MEDL H 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Pål Schreiner Mathiesen MEDL SV 
Kurt Michalsen MEDL KP 
Vidar Langeland MEDL FRP 
   
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Maria Jørgensen Andersen MEDL KP 
Sissel Johanne Torbergsen MEDL AP 
Hanne Nygaard Høgstad MEDL SP 
Jørn Cato Angell  MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Helge Andersen Maria Andersen KrF 
Arnfinn Pedersen Hanne Nygaard SP 
Robert Hansen Sissel Torbergsen AP  
Finn Konst Jørn Cato Angell FRP 

 
Merknader til innkallingen: ingen, møtet lovlig satt 
Merknader til sakslisten:  
Forslag om å utsette sak 73/18 og 74/18. Det vil bli tatt stilling til i løpet av møtet. 
Administrasjonen har gjort saken ferdig   
Representant Finn Konst etterlyser brev med henvendelse til Ordfører. Brevet blir kopiert opp 
og tilgjengelig i møtet.   

 



 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef  
Einar Lauritzen  Prosjektleder barnehage 
Monica Wolf Barnehagekonsulent  
Ragnhild Steien Leder flyktningkonsulent 
Helene Solvang Personalsjef 
  

 
 
 
 
  



Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 
 
Ørjan Albrigtsen   Trygve Paulsen    Torgeir Johnsen 
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PS 70/18 Omregulering av deler av reguleringsplan 
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 2018/458 

PS 71/18 Skjervøyterminalen - kommunalt AS?  2015/764 
PS 72/18 Sluttregnskap - inntaksdammen på Kågen.  2016/85 
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PS 74/18 Tilstandsrapport kommunale utleieboliger  2018/2 
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RS 22/18 Møteplan 2019 og protokoll fra møte Nord-
Troms Regionråd 27.11.18 

 2015/65 

RS 23/18 Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i 
Troms 
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Endring av partitilhørighet: 
Representant Kurt Michalsen opplyser at han har meldt seg inn i SP og derfor bytter parti fra KP 
til SP. 
 
Avklaring representanter AP 
Representanten Einar Lauritzen (AP) møtte for Robert Hansen (AP) fra sak 57/18 til 71/18 og 
73/18 og ut møtet. I sak 73/18 ble han vedtatt inhabil og representant Robert Hansen (AP) møtte 
for han. 
 
Permisjonssøknad fra Kurt Michalsen (SP). 
Permisjon innvilget fra sak 69/18 
 
 
 
 
  



O: Status bygging av barnehage på Prestegårdsjorda v/ prosjektleder Einar Lauritzen.  
 
Produksjonen går som planlagt, Pr dato holder vi fremdrift, men det er til nå innrømmet 8 dager 
tillegg pga. grunn vannboringa. Endring som er gjort av kommunen som byggherre er følgende:  
 

 Grunnvanns boring kr 500 000.- pluss en grunnvanns grøft kr 68 000.- grunn vann kom 
opp ved vei inntil barnehage og villet forårsaket ising på vinter/høst. Har informert 
tidligere, søknad til Enova ga oss et tilskudd på kr 40 000,- ut betales etter sluttføring av 
prosjektet. 

 Vi har valgt å øke høyden på gjerde til 160 cm i front av barnehagen etter faglige 
vurdering. Etter at bygget er ferdig er det vanskelig på forhånd å forutsi hvordan snøen 
vil legge seg. Økning av høyden på gjerde utgjør kr 65 000,- vedlikeholdsfri 
nettinggjerde som er plast belagt.  

 På utvendig lekeområde har vi også valgt å gjøre følgende oppgradering, Asfaltering av 
sykkelbane kr 97 260,-  

 På små barns leke område bytter vi ut sand med kunst gress, tilleggs kostnad kr 
168 000,-. Dette er for de aller minste ligger mer på bakken. 

 Kunst gress i bakke ved sklie klatre vegg kr 155 000,- (slipper å så hvert år). Stor 
slitasje. 

 Snarvei til verre er ikke priset 2-3 lyspunkt og rydding av småskog mellom kirke og 
prestegården. Vurdering ang snarvei mot nord veien eller Idrettsveien.  Ikke 
hensiktsmessig og unaturlig. Det var fra ansatte utrykt et ønske om en snarvei som går 
ned mellom kirken og prestegården. Dette vil være mer trafikksikker når barna skal til 
kulturhuset etc. enn å bruke veien rundt. Avklaring med kulturetaten på Fylke anses ikke 
som nødvendig siden det er en sti der fra før som er brukt av beboere i Kirkegårdsveien 
fra gammelt av. 

 
 Fortau Kirkegårdsveien: Regulerings plan sier ingen ting om å anlegge fortau på 

Kirkegårdsveien opp mot toppen av denne. Men området der fortauet er planlagt er, satt 
av til samferdsel tiltak og er ikke i reguleringsplanen som fri område. må bygge meldes? 
Dette bør ut fra en trafikk sikkerhets perspektiv bør det vurderes med et fortau fra krysset 
barnehagen /kirkegården og opp mot toppen av Kirkegårdsveien. Finansieres med midler 
fra kirkegårds veien. 70 000,- + kantstein og asfalt, for pigging av fjell tilføres 150 000 
fra investering 562. 

 Møbler på kr 1,5 mill er meget usikker om vi klare å hold. Dette er en stor barnehage og 
møbler til barnehager er kostbart. Vi er nå i prosessen med å hente inn pris 

 2 stk. ladere til el bil ca. 20 000,-  
 

 
Total er pr i dag 40182999. Det er med forprosjektet og advokat, konsulenter og uavhengig 
kontroll. Inkludert kommunale gebyrer og indeksreguleringen på 386 790 eks mva. 
Har ikke tatt med lønn for prosjekt leder, da den må fordeles på flere prosjekter. 
 
Per dato klare vi ikke å se at vi skal få noe større utgifter, men en slik prosjekt er fremdeles noe 
usikkerheter i forhold til det endelige resultatet. Det er alltid i slike prosjekt en del diskusjon om 
fortolking av kontrakt som tar tid å bli enig om, men vi har en positiv dialog med entreprenøren 
med å få en omforent løsninger i alle diskusjoner. 
 
 
Vi bygger en barnehage for fremtiden, med gode løsninger spennende plassering og et unikt 
lekeområde. Det har vært krevende, men resultatet ser meget bra ut. Arbeidsgruppen har bestått 
av barnehagekonsulent, styrene i barnehagen, 2 foreldrerepresentanter og verneombud. 



Prosjektleder har vært inne i gruppen med informasjon ved behov. Alle har fått vært involvert i 
prosessen, ansatte, barn og foreldre. Vi har også hatt dialog med mattilsynet, og helsepersonell 
skal også involveres i prosjektet, dette for at vi har en krav om medvirkning i planlegging og 
drift. Arbeidsgruppen med de ansatte og foreldrerepresentanter må berømmes for med gode og 
engasjerende innspill. 
 
Vi har hatt navnekonkurranse, med mange innspill og hvor en bredt sammensatt gruppe 
bestemte navnet. Prestejorde barnehage er et godt dekkene for området  
barnehagen er plassert.  
 
Videre fokus etter jul i gruppen blir møblering inne og utemiljø / lekemiljø ute. 
 
 
  



PS 55/18 Økonomirapportering desember 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar budsjettreguleringer i tråd 
med skjema 1A og 1B. 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar budsjettreguleringer i tråd 
med skjema 1A og 1B. 

PS 56/18 Investeringsrapport desember 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 
skjema 2A og 2B.  

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 
skjema 2A og 2B. 

PS 57/18 Mottak av flyktninger i 2019 2015/207 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Representanten Einar Lauritzen (Ap) tiltrer møtet. 
 
Forslag fremmet av Vidar Langeland (Frp) på vegne av FrP: 
- Skjervøy kommune bosetter ikke flyktninger i 2019. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslag fremmet av Vidar Langeland (FrP): 
Rådmannens innstilling vedtas mot 3 stemmer.  
 



 

Vedtak: 
Skjervøy kommune stiller seg positivt til mottak av inntil 10 flyktninger i 2019. Økonomiske 
konsekvenser av eventuelt mottak av flyktninger rapporteres i første økonomirapportering 2019. 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
Skjervøy kommune stiller seg positivt til mottak av inntil 10 flyktninger i 2019. Økonomiske 
konsekvenser av eventuelt mottak av flyktninger rapporteres i første økonomirapportering 2019. 

PS 58/18 Retningslinjer i arbeid med flyktninger i Skjervøy kommune 
2015/207 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Retningslinjer i arbeid med flyktninger, Skjervøy kommune vedtas. Retningslinjene gjennomgås 
en gang pr år av Flyktninggruppen og tas opp til politisk behandling hvert 4 år dersom vi har 
mottak eller bosatte flyktninger som har oppfølging av Flyktningetjenesten i Skjervøy 
kommunen.  

Rådmannens innstilling 
Retningslinjer i arbeid med flyktninger, Skjervøy kommune vedtas. Retningslinjene gjennomgås 
en gang pr år av Flyktninggruppen og tas opp til politisk behandling hvert 4 år dersom vi har 
mottak eller bosatte flyktninger som har oppfølging av Flyktningetjenesten i Skjervøy 
kommunen.  

PS 59/18 Utvidelse av kirkegård på Skjervøy 2018/423 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
 
Rehabilitering av St. Hanshaugen feltet igangsettes i 2019. Kostandene til investeringsprosjektet 
er innarbeidet i Budsjett og økonomiplan for 2019-2022.  
 

Rådmannens innstilling 
Rehabilitering av St. Hanshaugen feltet igangsettes i 2019. Kostandene til investeringsprosjektet 
er innarbeidet i Budsjett og økonomiplan for 2019-2022.  
 



 

PS 60/18 Måling av avløp for bedrifter med egen prosessledning. 2015/577 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 
 

Vedtak: 
Vann og avløpsforskriften for Skjervøy kommune § 8 endres til:   
 
Dersom avløpsmengden fra en næringsvirksomhet er vesentlig større eller mindre enn det målte 
vannforbruk skal forbruksgebyret for avløp baseres på stipulert/beregnet forbruk.  
Stipulert forbruk baseres på antall ansatte over året etter formelen: Gjennomsnittlig antall ansatte 
over året x 75 m3/år x 0,4. 
 
For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra 
vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av 
kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på 
de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.  
 
Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke 
grunnlag for reduksjon i gebyrene.  
 
For avløpsvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt ført i 
grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i separat kommunal 
overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Vann og avløpsforskriften for Skjervøy kommune § 8 endres til:   
 
Dersom avløpsmengden fra en næringsvirksomhet er vesentlig større eller mindre enn det målte 
vannforbruk skal forbruksgebyret for avløp baseres på stipulert/beregnet forbruk.  
Stipulert forbruk baseres på antall ansatte over året etter formelen: Gjennomsnittlig antall ansatte 
over året x 75 m3/år x 0,4. 
 
For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra 
vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av 
kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på 
de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.  
 
Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke 
grunnlag for reduksjon i gebyrene.  
 
For avløpsvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt ført i 
grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i separat kommunal overvannsledning, 
betales ikke avløpsgebyr. 



PS 61/18 Tiltak for å rekruttere og beholde barnehagelærere i barnehagene i 
Skjervøy kommune 2015/78 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Forslag fremmet av Irene Toresen (AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
Nytt punkt 6: 
Ordningen evalueres etter 3 år.  
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fremmet av Irene Toresen (AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Rådmannen tilrår følgende tiltak for å rekruttere og beholde barnehagelærere i barnehagene i 
Skjervøy kommune. Tiltakene vil gjelde for barnehagelærere med godkjent utdanning fra 1.08-
2019. 
 
 

1. Alle barnehagelærere med godkjent utdanning starter med 6 års ansiennitet. 
2. Økt planleggingstid for pedagogisk leder og barnehagelærer, med ansvar for avdelinger 

med barn fra 3-6 år. (14 barn). Økning fra fire timer planlegging til åtte timer 
planlegging per uke. 

3. Ekstra friuke. (5 dager i året.) Dette skal gjelde alle med barnehagelærerutdanning, også 
styrere. 

4. Tilbud om videreutdanning i kombinasjon med jobb etter to år. Permisjon med lønn 
under utdanning, i henhold til kompetanseplan for barnehagene i Skjervøy kommune. 

5. Kostnadene for å dekke tiltak nr.1, søkes inn i budsjettreguleringen i mai 2019.Ordningen 
vil gjelde for alle nytilsatte barnehagelærere med godkjent utdanning fra 01.01-2017. 
Kostnad for å dekke tiltak 2,3 og 4 søkes inndekt i BØP 2020-2023. 

6. Ordningen evalueres etter 3 år.  
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen tilrår følgende tiltak for å rekruttere og beholde barnehagelærere i barnehagene i 
skjervøy kommune. Tiltakene vil gjelde for barnehagelærere med godkjent utdanning fra 1.08-
2019. 
 

1. Alle barnehagelærere med godkjent utdanning starter med 6 års ansiennitet. 
2. Økt planleggingstid for pedagogisk leder og barnehagelærer, med ansvar for avdelinger 

med barn fra 3-6 år. (14 barn). Økning fra fire timer planlegging til åtte timer planlegging 
per uke. 

3. Ekstra friuke. (5 dager i året.) Dette skal gjelde alle med barnehagelærerutdanning, også 
styrere. 

4. Tilbud om videreutdanning i kombinasjon med jobb etter to år. Permisjon med lønn under 
utdanning, i henhold til kompetanseplan for barnehagene i Skjervøy kommune. 

5. Kostnadene for å dekke tiltak nr.1, søkes inn i budsjettreguleringen i mai 2019.Ordningen 
vil gjelde for alle nytilsatte barnehagelærere med godkjent utdanning fra 01.01-2017. 
Kostnad for å dekke tiltak 2,3 og 4 søkes inndekt i BØP 2020-2023. 
 



PS 62/18 Rullering av handlingsdel i kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 2017-2025 2015/147 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Handlingsplan for utbygging av idrettsanlegg i Skjervøy kommune vedtas. 
 

Rådmannens innstilling 
Handlingsplan for utbygging av idrettsanlegg i Skjervøy kommune vedtas. 

PS 63/18 Rullering av pkt. 5.0 handlingsprogram for folkehelse i 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 - 2025. 
2015/598 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Handlingsprogram for folkehelse vedtas. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 
Handlingsprogram for folkehelse vedtas. 

PS 64/18 Budsjett og økonomiplan 2019-2022 2018/423 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av Reidar Mæland (H), representanten fratrer under vurdering.  
Mæland er styreleder for Årviksand skole som vil kunne bli berørt av vedtak om midlertidig 
nedleggelse av Arnøyhamn Oppvekst senter. Reidar Mæland erklæres enstemmig habil og tiltrer 
møtet igjen.  
 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø (AP) på vegne av AP, KrF/KP og SV  

 Talldelen lagt frem i eget dokument i møtet. 
 
Fond og verbalpunkt. 
 



Vi har i dag et flåtefond på kr. 1 000 000, dette økes med kr 9 000 0000, slik at fondet blir på kr. 
10 000 000. Retningslinjene for dette fondet er vedtatt tidligere av kommunestyret. 
 
Verbalpunkt følger her: 
 

 Forskuttering av mudring. Storting- og regjering har åpnet for forskuttering av 
mudring av statlige fiskerihavner i forbindelse med regionreformen. Kommunestyret ber 
ordfører/rådmann vurdere denne muligheten for å realisere mudring av Årviksand havn. 
En mulig forskutteringsavtale skal behandles av kommunestyret. 
 

 Distriktsbutikker. Butikkene på Arnøya har en viktig rolle utover det å selge 
dagligvarer. Kommunestyret ber ordfører og rådmann se på muligheten for å inngå 
samarbeidsavtaler som styrker driftsgrunnlaget til butikkene. En evt. samarbeidsavtale 
skal behandles i formannskapet. 

 
 Akutthjelper. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har etablert et nettverk av lokale 

akuttmedisinske team i kommuner over hele landet gjennom kurset Akutthjelpere. 
Deltakerne får opplæring i grunnleggende og avansert førstehjelp. Teamene består 
hovedsakelig av brannmannskaper som tar vare på pasienten frem til medisinsk hjelp når 
frem. Denne beredskapen er ment som et supplement til de eksisterende nødetatene i 
kommunene, ikke en erstatning. Mannskapene disponeres av medisinsk nødtelefon 113, 
og er utstyrt med hjertestarter, oksygen og annet førstehjelpsutstyr. Kommunestyret ber 
rådmannen vurdere å etablere denne ordningen på Arnøya. Det skal legges frem en sak 
for formannskapet.  
 

 Næringsfond for Arnøya: For å stimulere til nyetablering og vekst på Arnøya, etableres 
det et eget næringsfond. Kr 2 000 000,- settes av til dette fondet. Kommunestyret ber 
ordfører/rådmann utarbeide kriterier og strategi for dette arbeidet. Strategien skal 
behandles i formannskapet før næringsfondet tas i bruk. 
 

 Vederlag i Skjervøy havn. Havnene i kommunen betyr mye for utviklingen av 
sjømatnæringene. Skjervøy kommune har i dag et avgiftsregulativ for havn som bør 
revideres. Kommunestyret ber formannskapet nedsette ei arbeidsgruppe som skal 
gjennomgå dagens regulativ, det skal i tillegg utredes hvordan vi i lag med aktørene i 
havna, skal få et styrket fokus på utvikling på havnesiden. 

 
 Salg av internat i Arnøyhamn Internatet som ligger i tilknytning til Arnøyhamn Skole 

blir i liten grad brukt. Ny næringsaktivitet i bygget vil kunne skape nye arbeidsplasser. 
Kommunestyret ber rådmannen vurdere å selge internatet til de/dem som har det 
prosjektet som skaper flest arbeidsplasser. Kommunen skal bidra, slik at bygget kan 
brukes til overnatting. 
 

 Miljøovervåking En god miljøstatus i sjøområdene i Nord-Troms er avgjørende for den 
store matproduksjonen som foregår. Det er i dag for liten fokus på hvordan bruk av disse 
sjøområdene påvirkes av dagens aktivitet. Kommunestyret ber ordfører/rådmann jobbe 
for å styrke miljøovervåkning av våre fjorder/havområder for å sikre ei bærekraftig bruk 
av havområdene. Det bør gjøres i et samarbeid med forskningsinstitusjoner og næringer. 

 
Endringsforslag: Setning 3: Kommunestyret ber ordfører jobbe for å styrke forskning på 
miljøpåvirkning i våre havområder.  
 

 Plan for sommervedlikehold 



I dag gjøres noe av sommervedlikeholdet av ASVO og noe av kommunen. Kommunen 
ber rådmannen lage en helhetlig plan for sommervedlikehold av kommunens utearealer. 
Planen legges frem for formannskapet før våren 2019. 
 

 Kulturråd Jobbe for å opprette et kulturråd/-organisering som skal styrke og 
videreutvikle kulturtilbudet i kommunen og som skal fremme saker fra organisasjoner 
tilknyttet kultur inn til politiske organer. 
 

 Kompetansesenter. Kommunen jobber i lag med sjømatnæringen og fylkeskommunen, 
for å rekruttere til de blålinjene ved Nord-Troms vgs. avdeling Skjervøy. I tillegg 
samarbeides det godt for å styrke kompetansen spesielt i sjømatnæringen. 
Kommunestyret ber ordfører/rådmann fortsette dette samarbeidet, og at det kan ses på 
flere alteternativ for å styrke denne kompetanseklyngen. 

 
 Ungdomsfiske i regi av kommunen. Det ble i 2018 arrangert ungdomsfiske i regi av 

Skjervøy kommune. Det var totalt 8 ungdommer som fikk denne muligheten og 
opplegget fungerte bra. Kommunestyret ber rådmann/ordfører se på muligheten for å 
arrangere ungdomsfiske i regi av kommunen i 2019. Kommunen sitt bidra til ordningen 
kan komme fra næringsfondet. Det fremmes en sak for formannskapet og som tar 
endelig beslutning om igangsetting.  
 

 Leddlys Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å bytte ut alle dagens 
veglys med leddlys. 
 

 Sosialstønad 
I dag beregnes barnetrygden som en del av inntektsgrunnlaget før sosialstønad blir 
beregnet. Kommunestyret ber rådmannen utrede saken og fremme den for politisk 
behandling. 

 
 Barne- og ungdomskontakt og idrettsleder 

Oppfølging av barn og ungdom med fokus på forebyggende psykososialt arbeid er 
viktig. Ungdataundersøkelsen gjort i 2017 viser at unge i kommunen ligger noe lavere 
enn lands- og fylkesgjennomsnittet på organisert aktivitet, ensomhet og tilfredshet med 
lokalmiljøet.  
Kommunestyret ber rådmannen vurdere tiltak som skal styrke arbeidet mot ungdom og 
være med på å følge opp utfordringen som fremkom i ungdataundersøkelsen. Samtidig 
ber kommunestyret om at rådmannen undersøker muligheter for å kombinere noen av 
dagens stillinger med rollen som idrettsleder/idrettsskole. 
 

 Velferdsteknologi.  Kommunen skal investere i velferdsteknologi. I tillegg til at man må 
få økt kompetanse på området må også den digitale infrastrukturen styrkes. Like viktig 
er at det blir satt av tid og ressurser til å få implementert og fulgt opp dette.  
Kommunestyret ber rådmannen lage en plan for hvordan dette er tenkt gjennomført. 
Planen legges frem for formannskapet våren 2019.  
 

 Utbedring av avkjørsel fra FV866 mot Skjervøy Helsesenter. Dette krysset er svært 
uoversiktlig og vi frykter at det kan skje ei alvorlig ulykke. Kommunestyret ber 
ordfører/rådmann legge press på fylket, slik planlegging kan starte opp. Det må også 
vurderes om kommunen kan bidra, slik at sikkerheten til myke trafikanter bedres. 

 
 
Forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP) på vegne av FRP: 



- Forslaget med tall lagt frem i møtet i eget dokument. 
 
Forslag fremmet av Rolf Egil Larsen (Sp) på vegne av SP: 
- Talldelen lagt fram i eget dokument i møtet. 
 
Verbalpunkter lagt fram i møtet: 

 Skjervøy Fiskarlag og Skjervøy Båtforening, som er store brukere av havna, ønsker 
vedlikehold og utbedring av havneforholdene på Skjervøy tettsted. Kommunestyret ber 
ordfører / rådmann innlede dialog med Skjervøy Fiskarlag og Båtforeningen for å få noe 
av dette satt på dagsorden. 
Punktet frafalt før avstemming.  

 
 Uløybukt bygdelag, ønsker å bygge et servicebygg på fergeleiet i Uløybukt, slik det 

opprinnelig var tenkt da den nye fergeleiet ble bygd. Kommunestyre ber ordfører / 
rådmann innlede dialog med Uløybukt bygdelag for å ta del i planen om mulig 
realisering av servicebygg. 
 

 Vorterøy Bygdelag ønsker oppgradering/vedlikehold av kommunalvei på Vorterøya. 
Kommunestyre ber ordfører / rådmann innlede dialog med Vorterøy Bygdelag, for å se 
på hvordan vei vedlikehold på Vorterøya kan realiseres. 
 

 Når skolen i Arnøyhamn legges midlertidig ned vil Arnøya stå uten offentlig skoletilbud. 
Senterpartiet mener at et offentlig skoletilbud burde være en selvfølge også på Arnøya. 
Vi ber derfor rådmannen legge frem en sak for kommunestyret i 2019 hvor dette er 
utredet.  
Votering: 13 mot 6 stemmer. Punktet ikke vedtatt.  
 

 Midlertidig nedlegging av skole/SFO/barnehage i Arnøyhamn: Kommunestyret ber om 
at det lages en plan for hvordan sikkerheten til elevene og barnehagebarn skal ivaretas 
ved dårlig vær og når veiene er utrygge. I praksis må skolebygget i Arnøyhamn 
tilrettelegges slik at rom der kan benyttes for å kunne gi eleven undervisning. Dersom 
dette medfører behov for å tilføre økonomi så må dette avklares til budsjettregulering i 
juni. 
 

 
Forslag fremmet av Høyre: 
Talldelen lagt fram i eget dokument i møtet. 
 
Verbalpunkter lagt fram i møtet: 

 Mange unge sliter i dag med å komme inn på boligmarkedet. Kommunestyret ber derfor 
rådmannen legge fram en sak til kommunestyret hvor man vurderer en ordning med 
retningslinjer som går ut på å kunne gi et kommunalt tilskudd til unge som ønsker å 
kjøpe/bygge sin egen bolig i Skjervøy kommune. 

 
Votering: 
Votering 

- Rådmannens forslag støttes av 4 
- AP, KrF og SVs forslag støttes av 11 stemmer 
- FrPs forslag støttes av 3 stemmer. 
- Høyres forslag støttes av 1 stemme. 

 



Vedtak: 
 
1. Drift 
 
1.1 Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 
 
1.2.1 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper og faktureres ved 
samme terminer som kommunale avgifter og gebyrer i punkt 1.5. 
 
1.2.2 Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –
installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og 
regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny 
takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert 
med én syvendedel (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det 
særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille. 
 
1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019. 
 
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 
 
1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. Terminer for utskriving blir 
slik: 

Februar   1. Kvartal 
April    2. Kvartal 
August   3. Kvartal 
Oktober   4. Kvartal 
 

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 
 
1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 
kommunestyrets budsjettvedtak. 
 
1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 millioner i 
2019. 
 
 
2. Investering/finansiering 
2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B 
 
2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og 
økonomiplan. 
 
2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling. 
 
2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om 
investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. 
 
3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 
budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne 



myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene kan 
videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder. 
 
Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av 
året, fortrinnsvis i juni og oktober. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å 
få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens. 
 
For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, 
fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret. 
 
Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av 
vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og 
investeringsprosjekter. 
 
Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på 
oppbygging av buffer for framtida. 
 
 

Budsjettversjonsrapport: Posisjonens forslag budsjett og økonomiplan 2019-2022  
---- ---- 

 

- - 

2019 2020 2021 2022 

- 

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett  -626 913 -626 913 -626 913 -626 913 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  112 022 1 636 763 1 918 971 2 212 305 

Valgte driftstiltak  514 891 -1 009 850 -1 292 058 -1 585 392 

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon  0 0 0 0 

- 

Valgte tiltak 

- 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  112 022 1 636 763 1 918 971 2 212 305 

    Posisjonens forslag investeringsbudsjett 2019-2022  112 022 1 636 763 1 918 971 2 212 305 

- 

Valgte tiltak Rådmannens forslag  515 891 -1 071 233 -2 115 991 -3 647 492 

    100 RT ikke varaordfører etter valget 2019 2018  0 -177 840 -177 840 -177 840 

    101 Ikke valg 2020 og 2022  0 -220 000 0 -220 000 

    102 Lønn og prisjustering  21 000 21 000 21 000 21 000 

    121 Bosetting av 0 flyktninger i 2019  -371 000 1 967 950 2 084 150 2 200 700 

    121 Vente med nedtak av 20% stilling til 1.august  103 275 0 0 0 

    140 Lagring/behandling av data legekontoret  98 000 77 000 77 000 77 000 

    140 Økning av linjeleie, telefon og kontingenter  200 000 200 000 200 000 200 000 

    160 Kostnader til nytaksering eiendomsskatt  1 000 000 0 0 0 

    160 Lokasjonsbasert varsling beredskap  94 000 66 500 66 500 66 500 

    160 Nytt gjerde Arnøy kirke  40 000 0 0 0 

    160 Nødnett beredskap  50 000 0 0 0 



    160 Tiltak mot måseplager  100 000 100 000 100 000 0 

    160 Økt frikjøp hovedtillitsvalgt  78 975 78 975 78 975 78 975 

    160 1 a) Økt tilskudd Skjervøy sokn  512 000 512 000 512 000 512 000 

    160 1 b) RT bare justere for lønns- og prisvekst Skjervøy sokn  -440 000 -440 000 -440 000 -440 000 

    211 IT utstyr, datamaskiner og iPader 2019  280 000 280 000 280 000 280 000 

    211 Reduksjon sykevikarer 2019  -100 320 -100 320 -100 320 -100 320 

    211 Redusert rammetimetall 18 t/u pedagog 69 %  -165 300 -399 000 -399 000 -399 000 

    212  Red ped timer  11,4 t/u (50 %) fra 010119  -319 200 -319 200 -319 200 -319 200 

    212 IT- utstyr, datamskiner og iPader 2020  0 140 000 140 000 140 000 

    212 Lønn tillitsvalgt  165 930 165 930 165 930 165 930 

    212 Økt rammetimedal 23 t/u til deling av 10. klasse 19/20  228 000 342 000 0 0 

    213 RT Midlertidig nedleggelse av Arnøyhmn skole fra 010819  -500 460 -1 200 420 -1 200 420 -1 200 420 

    229 Kommunal andel spillemiddelsøknader og div støtte 2018  -308 000 -308 000 -308 000 -308 000 

    27-  Barnehager red ped ressurs 200 %  -303 750 -729 000 -729 000 -729 000 

    270  Drift ny barnehage fra 01.08.2019  -300 000 -200 000 -200 000 -200 000 

    270 Redusert tilskudd privat barnehage 2019  -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 

    270 Refusjon annen kommune spes ped barnehage  -250 000 -125 000 0 0 

    272 Økt spes ped bhg 80 % fra 010119 Eidekroken  388 800 388 800 194 400 0 

    273 Økt spes ped 80 % fra 010119 Vågen  388 800 388 800 388 800 194 400 

    274 Økt grunnbemanning med 25 % Årviks bhg  44 955 106 920 106 920 106 920 

    275 RT Midlertidig nedleggelse av  Arnøyhamn barnehage  -188 325 -451 980 -451 980 -451 980 

    281  Red egenbetaling SFO 2019 - 2022  200 000 200 000 200 000 200 000 

    281 Redusert bemanning SFO 2019  -182 250 -212 625 -212 625 -212 625 

    283 Midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn SFO 50 % stilling  -93 555 -223 560 -223 560 -223 560 

    293 Folkehelse  vedlikehold friluftsinnretnger  58 000 58 000 58 000 58 000 

    294 VO Driftsnivå 2019 -  22  -60 000 -265 000 -265 000 -265 000 

    294 VO Justering av pedagogressurs i perioden 2019  85 050 -145 800 -291 600 -437 400 

    294 VO Reduserte tilskudd 2019 - 2022  620 000 1 020 000 1 170 000 1 170 000 

    320 Utbetale Nord - Norges permisjon  486 000 0 0 0 

    321 Økt årlig lisens  10 000 10 000 10 000 10 000 

    321 Økte egenandeler fysioterapitjenesten  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

    321 100% ergoterapeut - hverdagsrehabilitering  425 250 566 190 566 190 566 190 

    354 Ikke bruk av privat tiltak  -1 653 000 0 0 0 

    360 Redusert barnevern  -923 000 -1 983 000 -3 270 000 -3 270 000 

    370 Ikke redusert behov hjemmetjenesten  2 065 500 0 0 0 

    370 Innkjøp av tøy og klær  120 000 0 0 0 

    370 Økning 100 % sykepleierstilling  303 750 607 500 607 500 607 500 

    370 Økning 3 stykk nattevaktstillinger  303 750 1 336 500 1 336 500 1 336 500 

    375 Bygge ny omsorgsbolig  0 0 0 0 



    375 Hvilerom i forbindelse med langvakter  50 000 0 0 0 

    375 Ikke kjøp av tjenester i privat tiltak  -2 017 000 -2 017 000 -2 017 000 -2 017 000 

    375 Økt 100 % stilling Malenaveien  388 800 510 300 510 300 510 300 

    377 Økt stilling 70 % Rus og psykiatri  267 300 352 350 352 350 352 350 

    380 Bortfall av refusjon for en sykestueseng  812 000 812 000 812 000 812 000 

    380 Økt 32% stilling i forbindelse med avdelingsleder  198 045 198 045 198 045 198 045 

    605 Vegnavnskilt  60 000 0 0 0 

    610  Økt overtid grunnet brøyting/strøing  60 000 60 000 60 000 60 000 

    610 Diesel til hjullasterne  50 000 50 000 50 000 50 000 

    610 Strøsand  100 000 100 000 100 000 100 000 

    620 redusert driftsnivå selvkost vann  -244 000 -244 000 -244 000 -244 000 

    620 Økte gebyrer vann pga. økte investeringer  -500 000 -500 000 -750 000 -1 250 000 

    630 redusert driftsnivå selvkost avløp  -243 000 -243 000 -243 000 -243 000 

    630 Økte gebyrer avløp pga. økte investeringer  -500 000 -500 000 -750 000 -1 000 000 

    650 Interkommunal beredskap brann  31 034 31 034 31 034 31 034 

    660 Økt husleieinntekt grunnet gjengs leie  -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 

    660 Økt 100% stilling til vedlikehold av kommunale boliger  413 100 546 750 546 750 546 750 

    660 Økte vedlikeholdsmidler kommunale boliger  500 000 600 000 600 000 600 000 

    670 Bytte av pakning til stempler på heis helsesenteret  80 000 0 0 0 

    670 Dør til helsesenteret  10 000 0 0 0 

    670 Fiber i luftspenn fra rådhus til skoleveien 4  30 000 0 0 0 

    670 Nye lysarmaturer inne på anleggseksjonen  90 000 0 0 0 

    670 Kjøle til legekontor  85 000 0 0 0 

    670 Kjølepumpe Skjervøy ungdomsskole  35 000 0 0 0 

    670 Montere heisalarm på kulturhuset  25 000 0 0 0 

    670 Nytt gjerde rundt Vågen barnehage  120 000 0 0 0 

    670 Prosjektering gamle barnehagelokaler Bikuben  100 000 0 0 0 

    670 Skifte kloakkrør fyrrom barneskolen  60 000 0 0 0 

    670 Utskifting av ledelys innvendig i rådhuset.  90 000 0 0 0 

    670 Økt vedlikehold kommunale bygg  100 000 200 000 200 000 300 000 

    671 Økt 25% stilling på vaskeriet  109 350 109 350 109 350 109 350 

    675 Ledende renholder 50%  291 600 291 600 291 600 291 600 

    675 Reduksjon renhold pga. midl. nedlegging Arnøyhamn skole og 

bhg. 

 -78 975 -170 100 -170 100 -170 100 

    680 Anløpsavgift  0 0 -200 000 -200 000 

    690 Rekkverk Maursund  70 000 0 0 0 

    900  Økt renteinntekt på innskudd midler fra Havbruksfondet  -360 000 -360 000 -360 000 -360 000 

    900 Betale ned lån i Kommunalbanken  -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

    940 Til/fra fond  69 762 118 118 1 131 360 987 909 

- 



Posisjonens tiltak  -1 000 61 383 823 933 2 062 100 

    Posisjonens 1. tiltak - Ikke retaksering eiendomsskatt  -1 000 000 0 0 0 

    Posisjonens 2. tiltak - Redusere eiendomsskatten med 1 promille  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    Posisjonens 3. tiltak - Ikke betale ned lån i Kommunalbanken 26,6 

mill 

 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    Posisjonens 4. tiltak - Renteinntekter av midler fra Havbruksfondet  -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 

    Posisjonens 5. tiltak - Planleggerstilling  336 555 677 970 677 970 677 970 

    Posisjonens 6. tiltak - Økt driftstilskudd Skjervøy sokn 2019  300 000 0 0 0 

    Posisjonens 7. tiltak - profilering av kommunen  100 000 50 000 50 000 50 000 

    Posisjonens 8. tiltak - Sponsing A-laget  50 000 50 000 50 000 50 000 

    Posisjonens 9. tiltak - Grusing Akkarvikveien  200 000 0 0 0 

    Posisjonens 10. tiltak - Aktivitetsstilling hjemmeboende eldre  100 845 180 671 180 671 180 671 

    Posisjonens 11. tiltak - Støtte til Visit Lyngenfjord  200 000 0 0 0 

    Posisjonens 12. tiltak - Aktivitetsmidler til næringsutvikler  50 000 50 000 50 000 50 000 

    Posisjonens 13. tiltak - Økning til regionråd  60 000 60 000 60 000 60 000 

    Posisjonens 14. tiltak - Seppolastatue  200 000 0 0 0 

    Posisjonens 15. tiltak - Forskjønning  100 000 50 000 50 000 50 000 

    Posisjonens 16. tiltak - Midler til miljøgruppa  100 000 0 0 0 

    Posisjonens 17. tiltak - Planleggingsmidler til fotballhall  50 000 0 0 0 

    Posisjonens 18. tiltak - Vedlikehold av lekeplasser  100 000 100 000 100 000 100 000 

    Posisjonens 19. tiltak - Lysløype Engnesveien  70 000 0 0 0 

    Posisjonens 20. tiltak - Økt aktivitet kulturhuset, utgiftsdekning ved 

arr. 

 50 000 0 0 0 

    Posisjonens 21. tiltak - yrkes- og utdanningsmesse  40 000 0 0 0 

    Posisjonens 22. tiltak - Bosetting av 10 flyktninger hvert år etter 

2019 

 -317 000 -1 160 000 -1 430 000 -1 630 000 

    Posisjonens 23. tiltak - til fra fond for balanse  -2 566 400 -1 597 258 -564 708 873 459 

    Posisjonens 24. tiltak - Støtte filmprosjekt  50 000 0 0 0 

    Posisjonens 25. tiltak - Spleiselag fiber Sandøra  125 000 0 0 0 

- 

 
Votering verbalpunkter fra Ap, Krf og Sv 
 

 Vi har i dag et flåtefond på kr. 1 000 000, dette økes med kr 9 000 0000, slik at fondet blir 
på kr. 10 000 000. Retningslinjene for dette fondet er vedtatt tidligere av kommunestyret. 
- Vedtatt mot fire stemmer 

 
 Forskuttering av mudring. Storting- og regjering har åpnet for forskuttering av 

mudring av statlige fiskerihavner i forbindelse med regionreformen. Kommunestyret ber 
ordfører/rådmann vurdere denne muligheten for å realisere mudring av Årviksand havn. 
En mulig forskutteringsavtale skal behandles av kommunestyret. 

- Enstemmig vedtatt 
 



 Distriktsbutikker. Butikkene på Arnøya har en viktig rolle utover det å selge 
dagligvarer. Kommunestyret ber ordfører og rådmann se på muligheten for å inngå 
samarbeidsavtaler som styrker driftsgrunnlaget til butikkene. En evt. samarbeidsavtale 
skal behandles i formannskapet. 

- Enstemmig vedtatt 
 
 

 Akutthjelper. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har etablert et nettverk av lokale 
akuttmedisinske team i kommuner over hele landet gjennom kurset Akutthjelpere. 
Deltakerne får opplæring i grunnleggende og avansert førstehjelp. Teamene består 
hovedsakelig av brannmannskaper som tar vare på pasienten frem til medisinsk hjelp 
når frem. Denne beredskapen er ment som et supplement til de eksisterende nødetatene i 
kommunene, ikke en erstatning. Mannskapene disponeres av medisinsk nødtelefon 113, 
og er utstyrt med hjertestarter, oksygen og annet førstehjelpsutstyr. Kommunestyret ber 
rådmannen vurdere å etablere denne ordningen på Arnøya. Det skal legges frem en sak 
for formannskapet.  

- Enstemmig vedtatt 
 

 Næringsfond for Arnøya: For å stimulere til nyetablering og vekst på Arnøya, etableres 
det et eget næringsfond. Kr 2 000 000,- settes av til dette fondet. Kommunestyret ber 
ordfører/rådmann utarbeide kriterier og strategi for dette arbeidet. Strategien skal 
behandles i formannskapet før næringsfondet tas i bruk. 

- Vedtatt mot 4 stemmer. 
 

 Vederlag i Skjervøy havn. Havnene i kommunen betyr mye for utviklingen av 
sjømatnæringene. Skjervøy kommune har i dag et avgiftsregulativ for havn som bør 
revideres. Kommunestyret ber formannskapet nedsette ei arbeidsgruppe som skal 
gjennomgå dagens regulativ, det skal i tillegg utredes hvordan vi i lag med aktørene i 
havna, skal få et styrket fokus på utvikling på havnesiden. 

- Enstemmig vedtatt 
 

 Salg av internat i Arnøyhamn Internatet som ligger i tilknytning til Arnøyhamn Skole 
blir i liten grad brukt. Ny næringsaktivitet i bygget vil kunne skape nye arbeidsplasser. 
Kommunestyret ber rådmannen vurdere å selge internatet til de/dem som har det 
prosjektet som skaper flest arbeidsplasser. Kommunen skal bidra, slik at bygget kan 
brukes til overnatting. 

- Enstemmig vedtatt 
 

Miljøovervåking En god miljøstatus i sjøområdene i Nord-Troms er avgjørende for den 
store matproduksjonen som foregår. Det er i dag for liten fokus på hvordan bruk av disse 
sjøområdene påvirkes av dagens aktivitet. Kommunestyret ber ordfører jobbe for å 
styrke forskning på miljøpåvirkning i våre fjorder/havområder for å sikre ei bærekraftig 
bruk av havområdene. Det bør gjøres i et samarbeid med forskningsinstitusjoner og 
næringer. 

- Enstemmig vedtatt. 
 

 Plan for sommervedlikehold 
I dag gjøres noe av sommervedlikeholdet av ASVO og noe av kommunen. Kommunen ber 
rådmannen lage en helhetlig plan for sommervedlikehold av kommunens utearealer. 
Planen legges frem for formannskapet før våren 2019. 

- Enstemmig vedtatt 
 



 Kulturråd: Kommunestyret ber ordfører jobbe for å opprette et kulturråd/-organisering 
som skal styrke og videreutvikle kulturtilbudet i kommunen og som skal fremme saker fra 
organisasjoner tilknyttet kultur inn til politiske organer. 

- Enstemmig vedtatt  
 

 Kompetansesenter. Kommunen jobber i lag med sjømatnæringen og fylkeskommunen, 
for å rekruttere til de blålinjene ved Nord-Troms vgs. avdeling Skjervøy. I tillegg 
samarbeides det godt for å styrke kompetansen spesielt i sjømatnæringen. 
Kommunestyret ber ordfører/rådmann fortsette dette samarbeidet, og at det kan ses på 
flere alteternativ for å styrke denne kompetanseklyngen. 

- Enstemmig vedtatt 
 

 Ungdomsfiske i regi av kommunen. Det ble i 2018 arrangert ungdomsfiske i regi av 
Skjervøy kommune. Det var totalt 8 ungdommer som fikk denne muligheten og opplegget 
fungerte bra. Kommunestyret ber rådmann/ordfører se på muligheten for å arrangere 
ungdomsfiske i regi av kommunen i 2019. Kommunen sitt bidra til ordningen kan komme 
fra næringsfondet. Det fremmes en sak for formannskapet og som tar endelig beslutning 
om igangsetting.  

- Enstemmig vedtatt 
 

 Leddlys Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å bytte ut alle dagens 
veglys med leddlys. 

- Enstemmig vedtatt 
 

 Sosialstønad 
I dag beregnes barnetrygden som en del av inntektsgrunnlaget før sosialstønad blir 
beregnet. Kommunestyret ber rådmannen utrede saken og fremme den for politisk 
behandling. 

- Enstemmig vedtatt 
 

 Barne- og ungdomskontakt og idrettsleder 
Oppfølging av barn og ungdom med fokus på forebyggende psykososialt arbeid er viktig. 
Ungdataundersøkelsen gjort i 2017 viser at unge i kommunen ligger noe lavere enn 
lands- og fylkesgjennomsnittet på organisert aktivitet, ensomhet og tilfredshet med 
lokalmiljøet. Kommunestyret ber rådmannen vurdere tiltak som skal styrke arbeidet mot 
ungdom og være med på å følge opp utfordringen som fremkom i ungdataundersøkelsen. 
Samtidig ber kommunestyret om at rådmannen undersøker muligheter for å kombinere 
noen av dagens stillinger med rollen som idrettsleder/idrettsskole. 

- Enstemmig vedtatt 
 

 Velferdsteknologi.  Kommunen skal investere i velferdsteknologi. I tillegg til at man må 
få økt kompetanse på området må også den digitale infrastrukturen styrkes. Like viktig 
er at det blir satt av tid og ressurser til å få implementert og fulgt opp dette.  
Kommunestyret ber rådmannen lage en plan for hvordan dette er tenkt gjennomført. 
Planen legges frem for formannskapet våren 2019. 

- Enstemmig vedtatt.  
 

 Utbedring av avkjørsel fra FV866 mot Skjervøy Helsesenter. Dette krysset er svært 
uoversiktlig og vi frykter at det kan skje ei alvorlig ulykke. Kommunestyret ber 
ordfører/rådmann legge press på fylket, slik planlegging kan starte opp. Det må også 
vurderes om kommunen kan bidra, slik at sikkerheten til myke trafikanter bedres. 

- Enstemmig vedtatt. 



 
Votering av verbalpunkter fra SP: 
 

 Uløybukt bygdelag, ønsker å bygge et servicebygg på fergeleiet i Uløybukt, slik det 
opprinnelig var tenkt da den nye fergeleiet ble bygd. Kommunestyre ber ordfører / 
rådmann innlede dialog med Uløybukt bygdelag for å ta del i planen om mulig 
realisering av servicebygg. 

- Vedtatt mot 3 stemmer. 
 

 Vorterøy Bygdelag ønsker oppgradering/vedlikehold av kommunalvei på Vorterøya. 
Kommunestyre ber ordfører / rådmann innlede dialog med Vorterøy Bygdelag, for å se 
på hvordan vei vedlikehold på Vorterøya kan realiseres. 

- Vedtatt mot 3 stemmer. 
 

 Midlertidig nedlegging av skole/SFO/barnehage i Arnøyhamn: Kommunestyret ber om 
at det lages en plan for hvordan sikkerheten til elevene og barnehagebarn skal ivaretas 
ved dårlig vær og når veiene er utrygge. I praksis må skolebygget i Arnøyhamn 
tilrettelegges slik at rom der kan benyttes for å kunne gi eleven undervisning. Dersom 
dette medfører behov for å tilføre økonomi så må dette avklares til budsjettregulering i 
juni. 

- Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Votering av verbalpunkter fra Høyre: 
 

 Mange unge sliter i dag med å komme inn på boligmarkedet. Kommunestyret ber derfor 
rådmannen legge fram en sak til kommunestyret hvor man vurderer en ordning med 
retningslinjer som går ut på å kunne gi et kommunalt tilskudd til unge som ønsker å 
kjøpe/bygge sin egen bolig i Skjervøy kommune. 

- Enstemmig vedtatt. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.11.2018  

Behandling: 
Rådmann orienterte om forslaget lagt frem av administrasjon. 
 
Rolf Egil Larsen (Sp) melder at Sp ikke kommer med noe forslag i formannskap, men at man i 
kommunestyret vil legge frem et alternativt forslag til punkt om nedleggelse av Arnøyhamn 
oppvekstsenter, som vil gå på å bevare driften av skolen. 
 
Ørjan Albrigtsen (Krf) innledet i forhold til posisjon sitt forslag til budsjett. Øystein Skallebø 
(Ap) utdypet videre om samme budsjettforslag. Å få til en god løsning for Arnøya og å sørge for 
god oppfølging av næringa i kommunen stod spesielt i fokus hos både KrF og Ap. Ingrid 
Lønhaug (Sv) fremhevet satsinger på helsesiden som spesielt gledelig i rådmannens forslag, og 
la samtidig frem posisjon sine endringer på noen enkeltpunkter - spesielt innenfor helsesektor, 
skole og kultur. Irene Toresen (Ap) understreket også flere punkter i rådmannens forslag, som 
etter representantens mening i sum ivaretar en bred gruppe av befolkningen. 
 
Reidar Mæland (H) oppfordret til å bruke det økonomiske handlingsrommet til å betale ned 
gjeld. Representanten hadde videre kommentarer på enkeltpunkter, og forsvarte også 
rådmannens forslag om midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn oppvekstsenter. 



 
Rådmann ble gitt ordet for å svare på spørsmål som kom frem under ordveksling i etterkant av 
endringsforslagene. Rådmann kommenterte samtidig de ulike endringsforslagene. 
 
Ordfører poengterer at alle forslag skal videre til kommunestyret og at man derfor ikke setter 
forslagene opp mot hverandre, men teller antall stemmer i favør per forslag. 
 
Votering posisjon sitt forslag: 
4 stemmer i favør 
 
Rådmannen sitt forslag: 
1 stemme i favør 
 
Høyres forslag: 
1 stemme i favør 
 

Vedtak: 
Formannskap gjør slik vedtak: 
Rådmannens forslag, posisjon sitt forslag og Høyre sitt forslag videreføres til møte i 
kommunestyret 12. Desember 2018. Følgende votering ble gjort i formannskapsmøte 
21.11.2018. 
 
Votering posisjon sitt forslag: 
4 stemmer i favør 
 
Rådmannen sitt forslag: 
1 stemme i favør 
 
Høyres forslag: 
1 stemme i favør 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2019 og 
økonomiplan for 2019- 2022: 
 
1. Drift 
1.1 Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 
 
1.2.1 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper og faktureres ved 
samme terminer som kommunale avgifter og gebyrer i punkt 1.5. 
 
1.2.2 Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –
installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og 
regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny 
takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert 
med én syvendedel (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det 
særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille. 
 
1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019. 



 
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 
 
1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. Terminer for utskriving blir 
slik: 

Februar   1. Kvartal 
April    2. Kvartal 
August   3. Kvartal 
Oktober   4. Kvartal 
 

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 
 
1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 
kommunestyrets budsjettvedtak. 
 
1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 millioner i 
2019. 
 
 
2. Investering/finansiering 
2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B 
 
2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og 
økonomiplan. 
 
2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling. 
 
2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd 
eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. 
 
3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 
budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne 
myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene kan 
videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder. 
 
Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av 
året, fortrinnsvis i juni og oktober. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å 
få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens. 
 
For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, 
fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret. 
 
Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av 
vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og 
investeringsprosjekter. 
 
Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på 
oppbygging av buffer for framtida. 



PS 65/18 Revidert avtale om brannvernsamarbeid i Nord-Troms -  
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen 2015/1247 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Ny avtale om brannvernsamarbeidet i Nord-Troms mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen godkjennes. Avtalen trer i kraft fra 1.1.19. Vedtaket 
forutsetter positivt vedtak i Lyngen kommunestyre, desember 2018. 
 

Rådmannens innstilling 
Ny avtale om brannvernsamarbeidet i Nord-Troms mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen godkjennes. Avtalen trer i kraft fra 1.1.19. Vedtaket 
forutsetter positivt vedtak i Lyngen kommunestyre, desember 2018. 

PS 66/18 Kommuneplanens samfunnsdel - endelig forslag til planprogram 
2018/369 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel godkjennes. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel godkjennes. 

PS 67/18 Møteplan for 2019 - alle utvalg 2016/552 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Rådmannens oppsatte møteplan enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
 
 Januar Februar Mars April Mai Juni 
Formannskap  13.  24. 29. 26. 
Kommunestyre   13.  8. 12. 



Barnas/ ungd. 
kommunestyre 

   10.  5. 

AMU  6.   22.  
Kontrollutvalg   15. (kl 9)  15. (kl 9)  
Regionråd 15.*/30. 14.**/26. 20. 9.-10.*** 

/30. 
28. 18. 

* Temamøte infrastruktur, Skjervøy 
** Samferdselskonferanse, Kåfjord 
*** Møte med sentrale politikere+ Tromsbenken, Oslo 
30.4.: representantskap, Nord-Troms Regionråd (=formannskap) 
 
 Juli August September Oktober November Desember 
Formannskap*   11. 2., 30. 20.  
Kommunestyre    16.**  11. 
Barnas/ ungd. 
kommunestyre 

      

AMU   18.   4. 
Kontrollutvalg    3.  12. 
Regionråd  29. Medio*  5./25.-26.  
*Møte mellom Nord-Troms Regionråd og næringsmedarbeiderne i kommunene (NUNT) 
** Konstituering 
 
Byggekomité, ny barnehage: månedlige møter: siste tirsdag i mnd – fra januar t.o.m. april 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar følgende møteplan: 
 
 Januar Februar Mars April Mai Juni 
Formannskap  13.  24. 29. 26. 
Kommunestyre   13.  8. 12. 
Barnas/ ungd. 
kommunestyre 

   10.  5. 

AMU  6.   22.  
Kontrollutvalg   15. (kl 9)  15. (kl 9)  
Regionråd 15.*/30. 14.**/26. 20. 9.-10.*** 

/30. 
28. 18. 

* Temamøte infrastruktur, Skjervøy 
** Samferdselskonferanse, Kåfjord 
*** Møte med sentrale politikere+ Tromsbenken, Oslo 
30.4.: representantskap, Nord-Troms Regionråd (=formannskap) 
 
 Juli August September Oktober November Desember 
Formannskap*   11. 2., 30. 20.  
Kommunestyre    16.**  11. 
Barnas/ ungd. 
kommunestyre 

      

AMU   18.   4. 
Kontrollutvalg    3.  12. 
Regionråd  29. Medio*  5./25.-26.  
*Møte mellom Nord-Troms Regionråd og næringsmedarbeiderne i kommunene (NUNT) 



** Konstituering 
 
Byggekomité, ny barnehage: månedlige møter: siste tirsdag i mnd – fra januar t.o.m. april 
 

Saksopplysninger 
Siden formannskap også er næringsutvalg og administrasjonsutvalg, kan det på oppgitte datoer 
for formannskap også berammes møte i hhv nærings- og/eller administrasjonsutvalg.  
 
Det foreslås at formannskapsmøtene legges til onsdager. Samt at møtene starter kl 09:15. Dette  
på grunn av at det ofte er mange saker i formannskapet og at møtene derfor blir lange.  
 
Kommunestyremøtene starter kl 10:15, slik at partiene skal ha mulighet for møter i forkant.  
 
I møteplanen er det en viss koordinering av politiske møter, slik at regionale møter legges til 
mandag/tirsdag. Kontrollutvalget har lagt møter til torsdag. Det er også tatt hensyn til to store 
strategimøter på fylkesnivå, KS Strategikonferanse 30.-31.1., Fylkesmannen 20.-22.2. og 
høstkonferansen (helse), 26.-27.11 (dato ikke bekrefta).  
 
På vårhalvåret er det satt opp mange møter i regionrådet. Flere av møtene i regionrådet 
gjennomføres via Skype.  
 

PS 68/18 Vågvann steinbrudd - utarbeidelse av driftsplan 2015/1009 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner den fremlagte driftsplan for Vågvann steinbrudd. 
Skjervøy kommune stiller de nødvendige økonomiske garantier til en driftskonsesjon for 
Vågvann steinbrudd.  
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
Kommunestyret godkjenner den fremlagte driftsplan for Vågvann steinbrudd. 
Skjervøy kommune stiller de nødvendige økonomiske garantier til en driftskonsesjon for 
Vågvann steinbrudd.  

PS 69/18 Sluttregnskap - Renovering ungdomskolen/epc 2013-2018 2015/992 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner fremlagt sluttregnskap for renovering ungdomskolen/epc  
2013-2018 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner fremlagt sluttregnskap for renovering ungdomskolen/epc  
2013-2018 

PS 70/18 Omregulering av deler av reguleringsplan Ratamajorda, 
Alfheinmveien 6 gnr 69 bnr 816 2018/458 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Forslag fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) på vegne av SV, KrF, AP:  
 
Skjervøy kommunestyre ønsker ikke å omregulere deler av Ratamajorda til eldreboliger. Ved 
siste regulering ble området regulert til bolig, lekeplass og friarealer.  
 
Skjervøy kommune ønsker å beholde området som lekeplass og friområde for befolkningen som 
bor i området 
 
 
Votering: 
Forslaget fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) mot Rådmannens innstilling. 
Forslaget fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) vedtatt mot 4 stemmer.  

Vedtak: 
 
Skjervøy kommunestyre ønsker ikke å omregulere deler av Ratamajorda til eldreboliger. Ved 
siste regulering ble området regulert til bolig, lekeplass og friarealer.  
 
Skjervøy kommune ønsker å beholde området som lekeplass og friområde for befolkningen som 
bor i området 

 

PS 71/18 Skjervøyterminalen - kommunalt AS? 2015/764 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Ved Forslag fra Vidar Langeland (FrP) på vegne av FrP 
Kommunestyret ber rådmannen legge terminalen ut for salg. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling mot forslag fra Vidar Langeland (Frp) 
Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer.  



tak: 
I forbindelse med at ny hurtigruteavtale trer i kraft, vil godskapasiteten bli kraftig redusert. 
Dette skaper usikkerhet om hvordan terminalen skal driftes i fremtiden. Dagens organisering av 
terminalen videreføres. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Rådmann innledet til saken og utdypet bakgrunn for åpen innstilling. 
 
Ingrid Lønhaug (Sv) fremmet på vegne av posisjon følgende endringsforslag: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:  
I forbindelse med at ny hurtigruteavtale trer i kraft, vil godskapasiteten bli kraftig redusert. Dette 
skaper usikkerhet om hvordan terminalen skal driftes i fremtiden. Dagens organisering av 
terminalen videreføres. 
 
Votering: 
Innstilling fremmet på vegne av posisjon enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:  
I forbindelse med at ny hurtigruteavtale trer i kraft, vil godskapasiteten bli kraftig redusert. 
Dette skaper usikkerhet om hvordan terminalen skal driftes i fremtiden. Dagens organisering av 
terminalen videreføres. 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram med åpen innstilling. 

PS 72/18 Sluttregnskap - inntaksdammen på Kågen. 2016/85 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner fremlagt sluttregnskap for inntaksdammen på Kågen. 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner fremlagt sluttregnskap for inntaksdammen på Kågen. 



PS 73/18 Tilstandsvurdering for kommunale bygg 2018/488 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Forslag fremmet av Ordfører:  
Saken utsettes til første kommunestyre 2019 
 
Votering: 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til første kommunestyre 2019 
 

PS 74/18 Tilstandsrapport kommunale utleieboliger 2018/2 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Forslag fremmet av Ordfører:  
Saken utsettes til første kommunestyre 2019 
 
Votering: 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til første kommunestyre 2019 
 
 
 

PS 76/18 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2018  

Behandling: 
Referatsakene enstemmig referert. 

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig referert. 
 



RS 21/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 30.10.18 2015/65 

RS 22/18 Møteplan 2019 og protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 27.11.18 2015/65 

RS 23/18 Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Troms 2017/217 

RS 24/18 Boreal Maritim AS avtale og kaileie ev 17.10.18 2017/101 

RS 25/18 Redningsskjøyta avtale og kaileie ev. 17.10.18 2017/101 


